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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 73/2017 ΘΕΜΑ :  Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας 

 Στην Αριδαία, σήμερα 02 του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  συνήλθε  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  την  εκλογή  μελών 
Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6375/27-3-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των με αρίθ. 3176/2017, 3440/2017, 3441/2017 
και 3442/2017 Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
πως  δεν  υπήρξε  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)   μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) μέλη και ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1.Αβραμίκας Στέφανος
2.Κετικίδης Ιωάννης
3.Γούδης Γεώργιος
4.Σαββίδης Γεώργιος
5.Σωτηριάδης Συμεών
6.Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
7.Δόντσος Χρήστος
8.Γεωργίου Χρήστος
9.Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
10.Ζαχαριάδης Κων/νος
11.Κόγιος Ανδρέας

 ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ  
1.Ουργαντζόγλου Απόστολος
2.Χουρσόγλου Χρήστος
3.Μπάτσης Χρήστος
4.Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
5.Βέσκος Δημήτριος
6.Ρώσσης Ιωάννης
7.Πασόης Δημήτριος
8.Καλδερεμτζή Δέσποινα 
9.Παρούτογλου Νικόλαος
10.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
11.Μπαγκή Αικατέρινη
12.Ιωαννίδης Ιωάννης
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13.Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 
14.Μπογδάνης Μιχαήλ
15.Ασβεστόπουλος Δημήτριος
16.Αμπάρη Γεωργία

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  η  απουσία  του  κ. 
Χατζηγιαννίδη  Γεωργίου  είναι  δικαιολογημένη  καθώς  και  του  κ.  Ασβεστόπουλου  Δημητρίου  ο 
οποίος κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της  31-3-2017 κατέθεσε στα πρακτικά  έγγραφη 
αίτηση ενημέρωσης ότι “λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα παραστεί στην συνεδρίαση του 
Δ.Σ. της 02-04-2017” και η απουσία του θεωρείται δικαιολογημένη.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την διαπίστωση έλλειψης απαρτίας για 
δεύτερη  συνεχόμενη  συνεδρίαση,  καθώς και  στην συνεδρίαση  της  26ης  Μαρτίου  2017 (αποφ. 
61/2017 Δ.Σ.) περί εκλογής μελών Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. δεν υπήρξε απαρτία,   ενημέρωσε το Σώμα ότι 
σύμφωνα  με  την  με  αρίθ.  πρωτ.  30565/εγκ.  43/6-8-2014/  (ΚΕΦ.Δ'  παρ.4)   του  Υπουργείου 
Εσωτερικών:
““   Η διαδικασία  εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις  που δεν επιτυγχάνεται εκλογή  για  
οποιονδήποτε λόγο  ή η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή 
επαναλαμβάνεται   η  ίδια  διαδικασία  εκλογής  την  επόμενη  Κυριακή.(άρθρο  74,  παρ.  4  του 
ν.3852/2010)” 
Την προηγούμενη Κυριακή (26-3-2017) είχαμε συνεδρίαση, λόγω έλλειψη απαρτίας μεταφέρθηκε 
στην σημερινή. Σήμερα δεν έχουμε απαρτία και σύμφωνα με την εγκύκλιο :
“Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί  εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν 
σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται:
α) Για την Οικονομική Επιτροπή για τις θέσεις της πλειοψηφίας οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά 
σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην παράταξη της πλειοψηφίας σύμφωνα με την 
απόφαση του δικαστηρίου  και για τις θέσεις της μειοψηφίας οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας  
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.
β) Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θεωρείται ότι εκλέγονται οι αμέσως επόμενοι κατά σειρά στις  
αντίστοιχες ως άνω κατηγορίες,  δηλαδή παράταξη της πλειοψηφίας και  παράταξη της μείζονος 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 64 παρ.8 του ν.3852/2010)” 
 Για να μην επαναλάβω  τις ακυρωτικές αποφάσεις που έχουν έρθει από την Αποκεντρωμένη για τις  
διαδικασίες  που  είχαν  γίνει  παλαιότερα,  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  είχαμε  αναφέρει  ότι  
ακυρώθηκαν  οι  αποφάσεις  57,  58,  59,  60/2017   Δ.Σ.  με  τις  οποίες  είχαν  γίνει   η  εκλογή 
Προεδρείου  και  των  Επιτροπών.    Έτσι  σήμερα,  εφαρμόζοντας  τον  Νόμο  και  την  Εγκύκλιο  ,  
43/2014 σχετικά  με  την   “Εκλογή  μετά  από  δύο  συνεδριάσεις  που  δεν  έχουν  απαρτία,  κατ' 
εφαρμογή αυτού του άρθρου ορίζονται  σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου  από τον 
επιτυχόντα συνδυασμό , για την Οικονομική Επιτροπή , τακτικά μέλη:

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος
2. Αβραμίκας Στέφανος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Χουρσόγλου Χρήστος

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τακτικά μέλη, πάλι από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας:

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Γούδης Γεώργιος
3. Σαββίδης Γεώργιος

Σωτηριάδης  Συμεών  δεν  μπορεί  να  είναι  μέλος  για  τον  λόγο  ότι  είναι  Πρόεδρος  Δημοτικού 
Συμβουλίου , ως εκ τούτου:  

4. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
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Περνάμε στον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας. Εκλέγονται οι δύο πρώτοι ως τακτικά μέλη 
Οικονομικής Επιτροπής :

1. Πασόης Δημήτριος και
2. Καλδερεμτζή Δέσποινα

και τα δύο τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :
1. Παρούτογλου Νικόλαος και
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής από του συμβούλους της πλειοψηφίας,  οι τρεις 
επόμενοι :

1. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
2. Βέσκος Δημήτριος
3. Δόντσος Χρήστος

 και από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας:
1. Μπαγκή Αικατερίνη
2. Ιωαννίδης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τους συμβούλους της πλειοψηφίας:
          1. Γεωργίου Χρήστος
          2. Ρώσσης Ιωάννης
          3. Ζιάκα Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να

και από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας
1.Νικολαϊδης Κων/νος
2.Μπογδάνης Μιχαήλ

Ολοκληρώνοντας και για τα πρακτικά και προς ενημέρωσή σας :
Για την Οικονομική Επιτροπή για την θητεία έως 31-8-2019, ως τακτικά μέλη εκλέγονται 
:

1. Ουργαντζόγλου Απόστολος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Αβραμίκας Στέφανος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Κετικίδης Ιωάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Χουρσόγλου Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Πασόης Δημήτριος  (Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας)
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα (σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)

Για την Οικονομική Επιτροπή για για την θητεία έως 31-8-2019, ως αναπληρωματικά 
μέλη εκλέγονται :

1. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Βέσκος Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Δόντσος Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Μπαγκή Αικατερίνη(σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)
5. Ιωαννίδης Ιωάννης(σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)

Για  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  για  την  θητεία  έως  31-8-2019,  ως  τακτικά  μέλη 
εκλέγονται :

1. Μπάτσης Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Γούδης Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Σαββίδης Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Παρούτογλου Νικόλαος (σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος (σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)
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Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την θητεία έως 31-8-2019, ως αναπληρωματικά 
μέλη εκλέγονται :

1. Γεωργίου Χρήστος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Ρώσσης Ιωάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Ζιάκα Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Νικολαϊδης Κων/νος (σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)
5. Μπογδάνης Μιχαήλ(σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας)

 
• Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής 

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής 
στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  αυτεπαγγέλτως   ή  ύστερα  από  προσφυγή  δημότη  ή 
δημοτικού συμβούλου, η οποία ασκείται ενώπιον του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  73/2017
 ..............................................................................................................................… 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
 

Αριδαία   02 Απριλίου 2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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